
Aflevering 4: Diploma’s uit je eigen land. Wat kun je ermee?

Vragen vooraf:

Ø   Heb je diploma’s?
Ø   Kun je die diploma’s in Nederland gebruiken?
Ø   Heb je wel eens stage gelopen?

Hoofditem

Fragment 1

Korte inhoud:

Milouska en Siriporn gaan kijken wat Siriporn met haar buitenlandse diploma’s in Nederland
kan doen. We zien hoe ze te weten kan komen wat haar diploma’s waard zijn in  Nederland en
wat ze kan doen om meer werkervaring te krijgen.

Woordenschat:

de basisschool            de school waar kinderen het eerst naartoe gaan en waar ze o.a. leren.
lezen, schrijven en rekenen. In Nederland voor kinderen van 4 tot 12
jaar

de ervaring                 iets wat je kunt omdat je het vaak gedaan hebt
geldig                         geldige papieren kunnen officieel gebruikt worden
de middelbare school De school tussen de basisschool en het beroepsonderwijs of de

universiteit. Op een middelbare school worden meerdere algemene
vakken gegeven.

stage lopen                 Werken als deel van je opleiding. Je krijgt er meestal geen geld voor.
het vakgebied             dat wat dat bij een bepaald beroep hoort

Luistervragen :

1. Siriporn komt uit Thailand. waar / niet waar

2. Haar beroep is administratief medewerkster. waar / niet waar

3. Siriporn heeft drie diploma’s meegebracht. waar / niet waar

4. Haar diploma’s zijn geldig in Nederland. waar / niet waar

5. Siriporn kan stage lopen om meer ervaring te krijgen in haar beroep. waar /niet waar

6. Het CWI kan Siriporn vertellen haar diploma’s waard zijn in Nederland.
waar / niet waar

7. Siriporn wil geen stage lopen. waar / niet waar
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Fragment 2

Korte inhoud:

Milouska en Siriporn krijgen een rondleiding op het bedrijf waar Siriporn stage kan gaan
lopen.

Woordenschat:

de functie                    de taken die horen bij je baan
hogerop komen          een betere baan krijgen
de presentatie             iets op een bepaalde manier laten zien aan anderen
de vergadering            een bijeenkomst voor overleg

Luistervragen:

1. De vrouw laat Milouska en Siriporn twee afdelingen zien.
waar / niet waar

2. Siriporn gaat op de boekhoudafdeling achter de computer zitten.
waar / niet waar

3. Het bedrijf  is heel anders dan het bedrijf waar Siriporn in Thailand gewerkt heeft.
waar / niet
waar

4. Siriporn wil alleen als boekhouder werken.
waar / niet waar
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Subitem

Fragment 3

Korte inhoud:

Akif Aydinhan vertelt over zijn werk bij een afvalverwerkingsbedrijf.

Woordenschat:

het afval                     alles wat je weggooit
het bedrijf                   een onderneming die met handel geld verdiend
verwerken                   iets gebruiken om er iets van te maken
zorgvuldig                  precies, nauwkeurig, het tegenovergestelde van slordig.

Luistervragen

1. Akif werkt al tien jaar bij het afvalverwerkingsbedrijf. waar / niet waar

2. Hij is bij dit bedrijf direct begonnen als kraanmachinist. waar / niet waar

3. Hij heeft geen diploma als kraanmachinist. waar / niet waar

4. Akif wil in de toekomst zelf een kraan kopen. waar / niet waar

Aan het werk Aflevering 4: Diploma’s uit je eigen land: wat kun je ermee? LO

37



Woordenschatoefeningen:

Oefening 1
Wat hoort bij elkaar? Zet een streep.

vergadering                                                                overleggen

hogerop komen                                                          baan

basisschool                                                            beroep

vak                                                                             meer verdienen

functie                                                                        lagere school

afval                                                                           iets goed kunnen

verwerken                                                                  precies

zorgvuldig                                                                 officieel

geldig                                                                         weggooien

ervaring                                                                     er iets anders van maken

Oefening 2
Vul in: hogerop, basisschool, functie, middelbare school, vak.

1. In Nederland ga je naar de ………………………………. als je vier jaar oud bent.

2. Als je twaalf bent, ga je naar de ……………………………………………………

3. Daarna kan je op een beroepsopleiding een ……………………leren.
4. Jozien werkt in een winkel als vakkenvuller. Met een diploma kan ze ………………….

komen.

5. In een hogere ……………………… gaat ze ook meer verdienen.

Vul in: stage, ervaring, zorgvuldig, geldig, afval.
1. Als boekhouder moet je heel precies zijn. Als je niet ………………………….. genoeg

werkt, klopt je kas niet.

2. Om werkervaring te krijgen kan je ……………………… lopen bij een bedrijf. Je krijgt

dan nog geen salaris.

3. Een buitenlands diploma is vaak niet …………………….. in Nederland. Je moet dan nog

een Nederlandse opleiding volgen.

4. ……………………… gooi je in de vuilnisbak.

5. Je hebt nog geen ………………………….. als je nooit hebt gewerkt.
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Het Nederlandse onderwijssysteem
Opdracht 1
In het schema kun je zien hoe het Nederlandse onderwijssysteem er uitziet. Bekijk het
systeem.

Post-initieel hoger onderwijs

Wetenschappelijk
Onderwijs:
universiteit

WO
4 jaar

Hoger
Beroeps-
Onderwijs

HBO
4 jaar Specia-

listen
opleiding

1-2
jaar

Midden
           okader

opleiding

3-4
jaar

middelbaar beroeps
nderwijs

Vakop-
leiding

2-4
jaar

Voorbereidend
Wetenschap.
Onderwijs

VWO

6 jaar

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

HAVO
5 jaar

Theore-
tische
leerweg

Gemeng-
de
leerweg

vmbo

Kader
Beroeps
Gerichte
leerweg

Basis
Beroeps
Gerichte
leerweg

Praktijk
Onderwijs

6jaar

basisvorming

Basisonderwijs / 8jaar
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Algemeen onderwijs en beroepsonderwijs.

Opdracht 2

Kijk naar het onderwijsschema in opdracht 1
Welke opleidingen zijn algemeen?
Welke opleidingen zijn beroepsgericht?

Vul de opleidingen in de juiste kolom in:
basisonderwijs – HAVO – VMBO basisberoepsgerichte leerweg – VWO

Algemeen onderwijs                                                 Beroepsonderwijs

__________________________________  ____________________________________

__________________________________  ____________________________________

__________________________________  ____________________________________

Vul ook de volgende opleidingen in de juiste kolom in:
MBO assistentenopleiding – HBO – VMBO theoretische leerweg - HAVO

Algemeen onderwijs                                                 Beroepsonderwijs

__________________________________  ____________________________________

__________________________________  ____________________________________

__________________________________  ____________________________________
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Leerervaring, interview

Opdracht 3

Dit is een mondelinge oefening.
Werk in groepjes van twee.
Stel elkaar vragen over de school die de andere cursist heeft gevolgd.
Stel ook vragen over leerervaringen buiten de school (bijvoorbeeld dingen die je van familie
of kennissen hebt geleerd).

Voorbeelden van vragen:

•    Hoe lang ben je in je eigen land naar school geweest?
•    Wat was dat voor een school?
•    Wat leerde je op die school?
•    Wat heb je van andere mensen geleerd?
•    Wat vond je het leukst op school?
•    Wat vond je niet zo leuk op school?
•    Wat kun je goed?
•    Waar ben je niet zo goed in?

Bedenk zelf nog meer vragen:

•    ____________________________________________________________________

•    ____________________________________________________________________

•    ____________________________________________________________________
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Buitenschoolse opdracht opdracht 1: beroepenbeeldbank

Op de internetsite www.kennisnet.nl kun je informatie krijgen over verschillende beroepen.
Typ het adres in.
Zie hieronder de pagina die dan verschijnt.
Kies dan onder “Overige BVE-sites” de ‘Beroepenbeeldbank’.
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Je kunt dan op verschillende manieren zoeken. Kies je bijvoorbeeld ‘Kies opleiding’,
‘Afbouw, hout en meubel’ dan kun je een videoclip bekijken van een meubelmaker, een
schilder of een woningstoffeerder.
Je krijgt dan onderstaand scherm:
Kies de clip die je interessant vindt.
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